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 ٢٠١۶ جون ٠٧
 

 توحش طالبان ادامه دارد
اختر "مال شود به ترور  ًحمالت طالبان قسما منوط می. تحريک سياه انديش طالبان به کشتار و تخريب ادامه می دھند

دھد که بايد بکشند و نابود کنند و ھمه را   ولی مھم تر از ھمه طبيعت اصلی اين گروه انسان کش را تجلی می"منصور

. دولت مستعمراتی کابل ھمچنان می الفد و نعره می کشد که طالبان را از بين  خواھيم برد. از سر راه خود بردارند

مردم . نيست که طالبان خون نريزانند و دولت مستعمراتی را درھم نکوبندروزی . مشاھده می کنيمرا الکن عکس آن 

 .دانند که به کدام سو رو آورند سخت در اضطراب اند و  نمی

رئيس محاکمه چند . طالبان در يک حمله بر محاکمۀ واليت لوگر، رئيس محاکمه و شش تن ديگر را به ھالکت رسانيدند

طالبان مسؤوليت اين . بود و تعدادی از دوستان ھم برای تبريکی نزدش آمده بودنددقيقه قبل از کشته شدن، مقرر شده 

طالبان ھمچنان . دوش گرفته و اعالم کردند که اين اقدام شان به جواب اعدام شش تن از گروه طالبان بوده حمله را ب

طالبان که دشمن زن . گذاشتد تأکيد کردند که ھر گونه عمل خشونت بار دولت و نيرو ھای خارجی را بی پاسخ نخواھن

در يک حادثۀ ديگر، طالبان . ھستند با استفاده از لباس زنانه داخل محاکمه شده و حمالت انتحاری را مرتکب گرديدند

ش را در جنوب واليت ھلمند به قتل رسانيدند و گفتند که اين دو به جواب و مترجم افغانيک خبر نگار امريکائی  

در کابل يکی از وکالی شورای دولت مستعمراتی به اسم شير ولی .  بود"اختر منصور" و خون بھای مال" شھادت"

طالبان مسؤوليت اين حادثه را نيز  . ق وردک سابق وزير معارف در حملۀ خود کشانه از بين رفتووردک برادر فار

گروھی مسؤوليت اين حمله را تا حال ھيچ . در يک حملۀ مسحانۀ ديگر در منطقۀ  سرپل، ھفت کشته شدند. بدوش گرفتند

با اين ھمه جنايات طالبان، دولت . به دوش نگرفته اما حدس قوی اين است که طالبان در عقب اين جنايت بوده اند

  . تواند  ھمه غر و فش، منحيث تماشاچی نشسته و کاری انجام داده نمیامستعمراتی کابل ب

  . ی افتاده استاين است سرنوشت يک ملت مظلوم که به دست چه ناکسان

  

 

 

 


